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Turinys

Postmoderniosios visuomenės lūkesčiai 

Papildytoji realybė ir jos pritaikymas architektūriniam kultūros paveldui

Virtualios realybės projektai

 3D skaitmeninė fotogrametrija

3D skenavimas ir duomenų pritaikymo galimybės

Trimačio skenerio demonstracija



Šiandieninio technologinio kraštovaizdžio prielaidos
arba kodėl svarbios skaitmeninės technologijos

• XXI a. – tai postmodernizmo
amžius

• Pagrindinis informacijos 
perdavėjai yra pikselis ir 
vokselis. Skaitmeniškumas

• Okuliacentrizmas

• Internetinė prieiga

• „Z kartos“ lūkesčiai

• Technologijų prieinamumas 
plačiajai visuomenei

• Mokslinių paradigmų kaita



Komunikacinės technologijos kuria 
išmanųjį kultūros paveldą

• Išmanusis kultūros paveldas - tai daugiausia interneto ryšiu apie paveldo
objektą prieinama interaktyvioji informacija (įvairūs formatai ir valdikliai: 2D, 3D,
garsas, judesys, kvapas, temperatūra, etc.), kuri realiu laiku susiejama su
konkrečiu paveldo objektu ar jo aplinka.



Papildytosios realybės technologija

• Papildytoji realybė (AR) – tai terminas, nusakantis
realaus, matomo pasaulio išplėtimą įvairia
kompiuterių, išmaniųjų telefonų ar panašių
moderniųjų prietaisų atkurta daugialype informacija.
Dažniausiai ši technologija pritaikoma išmaniesiems
telefonams ir planšetiniams kompiuteriams.



Papildytosios realybės veikimo būdai
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Žymekliais paremtos sistemos Bežymeklės, t.y. GPS paremtos sistemos



Virtualioji  „akis“- įrenginio fotokamera
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Pirmas su fotokamera
(2000 m.)- tai Japonų 
telefonas- J-SH04
(SHARP)

110,000-pikselių 
integruota 
fotokamera

McLuhan‘o teorija: medija yra žmogaus kūno pratęsimas



Išmaniųjų įrenginių sensoriai. Kam ir kaip 
veikia?
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Akselerometras- judesio 
pagreičiui   

e-kompasas-
krypčiai

GPS/Glonass imtuvas-
padėčiai

Giroskopas- rotacijoms 



2D Papildytoji realybė. Gatvės muziejus
Londono muziejaus projektas. Persidengiančios vietovių istorinės nuotraukos realiu 
laiku, realioje vietoje



3D Papildytoji realybė architektūriniam 
paveldui

Pranciškonų g. 1870 
metais.

Pranciškonų (Švč. Mergelės Marijos) bažnyčios 
varpinė (Vilnius). Projekto autorius A. Petreikis

1873 metais
nugriauta

2013 m. virtualiai atkurta (in situ)



3D Papildytoji realybė

Dubingių Radvilų XVI-XVII a. evangelikų reformatų bažnyčia



Demonstracija



Virtuali realybė 

• Visiškai skaitmeninė erdvė, modeliuojama ar koreguojama kompiuterine įranga.



Kultūros paveldo 3D rekonstrukcija.
Vilniaus Kardinalija
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Virtualios realybės akiniai

https://vimeo.com/103662493
https://vimeo.com/103662493


3D skaitmeninė fotogrametrija

• Tai skaitmeninės fotofiksacijos panaudojimas generuojant trimačius realybėje 
fiksuotus objektus.



3D rekonstrukcijos iš senųjų fotografijų



3D skenavimas ir duomenų pritaikymo galimybės

• LIDAR technologijos tai- tai lazerinės technologijos, 
fiksuojančios išsiųsto ir atsispindėjusio signalo laiko intervalus 
nuo skenuojamo objekto paviršiaus.

• Galimi 3D skenavimo rezultatai:

 Taškų masyvas

Architektūriniai apmatavimai

 Simuliacijos ir animacijos

 BIM modeliai

 3D modeliai
Paimta iš: 
www.terramodus.lt

http://www.terramodus.lt/


Taškų masyvas (angl. point cloud)
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Architektūriniai apmatavimai

Paimta iš: http://archaeologydataservice.ac.uk/archiveDS/archiveDownload?t=arch-1416-
1/dissemination/pdf/9781848021716.pdf

http://archaeologydataservice.ac.uk/archiveDS/archiveDownload?t=arch-1416-1/dissemination/pdf/9781848021716.pdf


Ortofotografiniai vaizdai ir nuotraukos

Paimta iš: www.terramodus.lt

http://www.terramodus.lt/


3D modeliai tikslioms kopijoms, spausdinimui, 
tyrimams



3D skenerių rūšys
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Antžeminis 
skeneris

Orlaivių Lidar Rankinis skeneris + 
RGB

Judančių
skenerių 
sistemos

http://www.faro.com/products/3d-documentation/handheld-3d-scanner-freestyle-3d/overview#main
http://www.faro.com/products/3d-documentation/handheld-3d-scanner-freestyle-3d/overview#main


Demonstracija



Virtualus pasaulis nebūtinai pateikia 
suponuojamą realybę



Dėkoju už atidą

Tadas Žižiūnas 

mob.tel. 861601947


